
Oranžový automobil se pohybuje o 3 políčka. Přes políčko se žlutým autobusem, 
              na políčko s oranžovou osobou, kde ji naloží, a s touto osobou se pohne 
                     na políčko s oranžovým autobusem a osobou. Následující den může 
                                                         autobus či automobil přepravit dále 2 osoby.

V roce 2020 hrozí havárie nukleárních reaktorů.
Velíte evakuační operaci, která by měla dostat 
vaše lidi pryč ze země. Zachraňte je včas!

- 12 kartiček terénu  - 1 tabulku fází - 15 radiačních disků
- 1 osmistěnná kostka - 20 lidí v každé z 5 barev                
- 1 autobus, 1 automobil a 1 helikoptéra v každé z 5 barev    

 Zamíchejte 12 kartiček terénu, položte 3 kartičky 
 doprostřed stolu a 9 zbylých kolem nich (viz obrázek).
 Letiště nesmí být na sousedících kartičkách. Pokud jsou, 
tak vyměňte kartičku letiště označeného "1" s kartičkou reaktoru 
s nejnižším číslem, která kartičky letiště oddělí.

Každý záchranář si vezme všechny lidi 
plus autobus, automobil a helikoptéru 
jedné barvy. (Složte 3 vozidla, viz obrázek.)

         Umístěte svá 3 vozidla a 20 lidí
(stojící!) na vyznačená políčka.

12 kartiček je náhodně umístěno 
do "kruhové" krajiny. Žlutí, oranžoví 
a červení lidé musí být zachráněni.

Každý den se pohnou všechny dopravní prostředky, reaktory může postihnout radiační netěsnost, reaktory mohou 
být opraveny a lidé mohou dostat nemoc z ozáření. Vše se provádí v následujícím pořadí:

Začínající hráč hodí kostkou. Pokud padne 8, nic se nestane. Pokud padne 1, 2. 3, 4, 5, 6 nebo 7: POPLACH!
Umístěte radiační disk na reaktor s hozeným číslem. Tento disk znázorňuje radiační netěsnost.
Více disků na reaktoru znázorňuje větší šíření záření.

Poznámka: Disk na tabulce fází je 15. (poslední) radiační disk pro použití na reaktor. Jakmile 
tento disk potřebujete, použijte jako ukazatel na tabulce fází cokoli jiného.

Na kostce padla 6. Nyní je radiační disk 
                umístěn na reaktor s číslem 6.

Všichni hráči pohnou svým autobusem, počínaje začínajícím hráčem a pokračujíc po směru 
hodinových ručiček okolo stolu. Autobus se může pohnout až o 2 políčka. Nelze jím pohnout 
na nebo přes políčko s reaktorem. Autobusem lze pohnout i na políčka s jinými dopravními 
prostředky, ale nemůže ukončit svůj pohyb na políčku s dopravním prostředkem jiného hráče, 
pokud to není políčko letiště.
Obě letiště pojmou neomezené množství dopravních prostředků.
Na každém políčku mohou nastupovat a / nebo vystupovat lidé (pouze vlastní barvy).
V autobusu mohou být převáženi maximálně 4 lidé (kromě "řidiče").

Začínající hráč opět hodí kostkou. Nyní se postupuje stejně jako u předešlého radiačního výbuchu, viz "A1 - Radiační výbuch". 
.

          Oranžový autobus se nejprve pohne 
o 1 políčko na políčko s oranžovou osobou, 
          kterou poté dopraví o 1 políčko dále.

Všichni hráči pohnou svým automobilem. Pravidla viz "A2 - Pohyb vlastním autobusem" 
s výjimkou, že automobil se může pohnout až o 3 políčka a může převážet až 3 lidi. 

Autor: Corné van Moorsel   /   Výtvarná část: Ron van Dalen

Pro 1-5 záchranářů    Délka hry: 40 minut    Věk: 8-108

Nej"radio"aktivnější zachránce si vezme kostku a tabulku fází, 
což označuje začínajícího hráče pro celý den. 
Umístěte radiační disk na kruh A na tabulce fází.
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Začínající hráč opět hodí kostkou. tentokrát číslo určuje reaktor, ze kterého je 1 radiační disk odstraněn. 
Pokud je hozena 8 nebo je příslušný reaktor bez jakéhokoli disku, nic se nestane.

Na kostce opět padne 6. Nyní je odstraněn 
                 radiační disk z reaktoru číslo 6. 

Všichni hráči pohybují svou helikoptérou. Viz pravidla "A2 - 
Jízda vlastním autobusem" s výjimkou, že helikoptéra se může 
pohnout až o 4 políčka a může převážet pouze 2 osoby.

Lidé blízko reaktoru, ve vzdálenosti rovnající se počtu radiačních disků, 
dostanou 1 radiační zásah (RZ).
Osoby, které jsou o 1 políčko blíže k reaktoru obdrží 2 RZ a osoby, které jsou 
ještě blíže obdrží 3 nebo více radiačních zásahů.
Osoby s 1 RZ jsou nemocné, se 2 RZ těžce nemocné 
a osoby se 3 nebo více RZ umírají.
Osoby s 1 RZ položte na bok (nemocná osoba).
Osoby se 2 RZ položte naležato (těžce nemocná osoba).

Ozáření z různých reaktorů se sčítá. Tudíž pokud osoba dostane po 1 RZ ze dvou různých reaktorů, 
způsobí jí to 1 + 1 = 2 RZ a je položena naležato (těžce nemocná). 
Ozáření z různých dnů se také sčítá. Tudíž osoba, která dnes dostala 1 RZ, zemře, pokud další den 
dostane 2 RZ (a je odstraněna ze hry).

Pasažéři v dopravních prostředcích nejsou chráněni před ozářením.
Avšak řidiči / piloti všech tří typů dopravních prostředků chráněni jsou. Ti zemřou 
pouze tehdy, když najednou dostanou 3 RZ z 1 reaktoru. (Tudíž se jim ozáření 
z různých reaktorů nesčítá a také se nesčítá ozáření z různých dní.)
Radiační disky zůstávají na reaktorech do dalších dní, takže u reaktoru pokračuje 
prosakování záření (pokud nezískají "C1 - Opravu reaktoru".)

Aby byly osoby zachráněny, musí být přivezeny na letiště. 
Když hráčův dopravní prostředek vstoupí na letiště, jsou lidé, kteří sem byli 
přepraveni, v bezpečí. Tyto osoby si hráč pokládá před sebe do skupinek 
podle stupně jejich onemocnění. Tudíž zdravá skupinka bude stát, nemocná 
ležet na boku a těžce nemocná skupinka bude ležet naležato.
Hráč může pokračovat v pohybu svého dopravního prostředu, pokud ještě 
nespotřeboval všechny kroky pohybu. Hráč může také zachránit řidiče nebo 
pilota. Aby byl zachráněn řidič / pilot, musí být příslušný dopravní prostředek 
z letiště odstraněn a je umístěn před hráče. Zachráněný dopravní prostředek 
již nemůže být znovu používán. (Jakmile již hráč nemá v zemi žádné lidi, 
musí co nejrychleji zachránit řidiče / pilota.)
Pokud již hráč v zemi nemá příslušný dopravní prostředek, je jeho tah 
pro toto vozidlo přeskočen. Může se stát, že svůj tah musí přeskočit 
všichni hráči. I tehdy musí začínající hráč házet kostkou.

Kdo naplánoval nejlepší evakuační plán? Hráči spočítají všechny 
své přeživší. Maximálně lze získat 23 přeživších (20 lidí a 3 do-
pravní prostředky). V případě shodného počtu přeživších je lepší 
ten, kdo má více zdravých (stojících) lidí. Pokud shoda stále trvá, 
pak je lepší ten hráč, který má více nemocných (na boku) lidí. 6 + 7 + 3 + 3 řidiči / pilot = 19.

Jakmile - ano, ihned! - je 5 radiačních disků na jednom reaktoru 
nebo je v nějaké chvíli potřebný 16. disk, pak jsou všichni 
na zemi zbývající lidé a dopravní prostředky ztraceni. 
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Oranžová helikoptéra se pohybuje o 4 políčka daleko. Nejprve veze 1 pasažéra a nabere dalšího. Před pohybem pro třetí osobu 
      obě postavy vystoupí, aby se vyhnuly ozáření z poškozeného reaktoru 5. Poznámka: Helikoptéra nemůže letět přes reaktor..

Tabulka fází a kostka je předána dalšímu hráči po směru hodinových ručiček, 
který se stává novým začínajícím hráčem a nový den začíná.

Oranžová helikoptéra letí s 1 osobou ke 2 dalším lidem a bere 1 z nich 
  dovnitř (do helikoptéry se vejdou pouze 2 pasažéři). Helikoptéra poté 
   přiletí na letiště a oba pasažéři jsou tímto zachráněni. Jsou odebráni 
z letiště a položeni před hráče. A jelikož helikoptéra má pohyb 4 políčka, 
                                 pohne se ještě o 1 políčko dále. 

Reaktor 7 dnes dostal 1 radiační 
disk. Takže osoby ve vzdálenosti 
      1 políčko od tohoto reaktoru 
           jsou položeny na bok, což 
                     znázorňuje, že jsou 
                                     nemocné.

V dalším dni dostal reaktor 
  2 dva nové radiační disky. 
Takže osoby ve vzdálenosti 
      2 políčka jsou nemocné 
    (jsou položeny na bok) a 
  osoby vedle reaktoru jsou 
           těžce nemocné (jsou 
             položeny naležato).
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                       pro 
„www.svet-deskových-her.cz“ 
                 přeložil Cauly
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